
Dois andares inteiros e a grande escadaria da Villa Medici, rabiscando qualquer academia e qualquer 

livro de história da arte. 

 Cada superfície é válida: mármore (aqui está um grafite representando um pai com seu filho que 

remonta a um período entre os séculos I e V, gravado no fragmento de um degrau do Coliseu), madeira 

(portas e janelas), cal - Appel du mur - papel vegetal, asfalto, papelão, papel de seda ... com cinzéis, 

sangüíneo, giz de cera, caneta esferográfica ... 

Entre as peças mais inusitadas em exposição: o singular entrelaçamento de desenhos de caricaturas, 

perfis, pernas e figuras de mártires - traçados no verso do Tríptico da Madona de Giovanni Bellini, 

preservado na Gallerie dell'Accademia em Veneza, que o público descobrirá pela primeira vez: um 

verdadeiro Renascimento subterrâneo.  

Quando a exposição está «atrás»...  
Uma pequenina mas muito elaborada cabeça grotesca de Leonardo da Vinci, estamos por volta de 1480, 

em ponta de prata sobre papel, emprestado pela Beaux-Arts de Paris. Estudo de drapeado de Pontormo 

(1494-1557) desenhado em pedra vermelha sobre papel. Porções de paredes destacadas da oficina de 

Mino da Fiesole (1429-84).  

Uma série de esboços sobrepostos de bustos de líderes, 

capacetes e perfis, em tinta sobre papel, de Michelangelo.  

Ensaios e rabiscos dos Carraci, de Simone Cantarini, Algardi e 

Bernini, até o grupo Cobra. O caderno de Eugène Delacroix 

(1798-1863) guardado no Instituto Nacional de História da 

Arte de Paris e algumas páginas do caderno escolar de 

Alberto Giacometti (1901-66) e ainda um fragmento da 

parede "pintada" da sala adjacente ao seu atelier parisiense, destacada em 1972.  

Os desenhos nas paredes do atelier "Son Boter" de Joan Miró (1893-1983) em Maiorca. 
 Vários grafites urbanos e domésticos de Brassaï e Helen Levitt. Esboços de mulheres e cabeças presos 

na parte de trás de um envelope em 1905 por Pablo Picasso. O retrato da Criança com desenho de 

Giovanni Francesco Caroto, de 1520, considerado o primeiro da história da arte com tema semelhante: é 

a mise en abyme irônica do desenho infantil.  

Alguns desenhos a lápis de Jean Dubuffet (1901-85): Art Brut, espontaneísmo e dissidência. Os cadernos 

africanos com desenhos de gazelas e carvão de Cy Twombly (1928-2011) expostos ao lado de uma 

maravilhosa tela de 1965 coberta de signos sapienciais e grafites esotéricos do artista ítalo-suíço Luigi 

Pericle (1916-2001).  

Um esboço de Giacomo Balla e a inscrição a óleo de Asger Jorn (1914-73) sobre uma tela encontrada no 

mercado de pulgas: L'Avant-garde se rend pas, "A vanguarda não se rende", pertencente à série de 

"Modificações" funciona. Chama-se vandalismo de melhoria. Com Roma Calibro Zero (Sem) Mauro 

Marcialis propõe um noir realista e sem descontos que fotografa situações criminosas e sociais que 

assolam a cidade de Roma.  



Confrontos entre gangues, extorsão e chantagem, vigias, tráfico escuso são profundamente sondados 

pelo autor que trabalha há algum tempo na Guardia di Finanza e que tem um olhar especial para certas 

situações: «Os crimes econômico-financeiros são muito característicos.  

Da sua quantidade e qualidade podemos ter uma ideia bastante precisa de todo um 

contexto social.  
São esses crimes que vinculam as organizações mafiosas às instituições por meio da atuação dos 

chamados trabalhadores de colarinho branco e criminosos na esfera empresarial. A realidade é o reflexo 

dessas dinâmicas mesmo que às vezes seja ocultada pelas várias armas de distração em massa. A razão 

é simples: é melhor não abrir certas portas». 

Quando você sentiu a necessidade de escrever histórias noir? 

«Como observador apaixonado de histórias criminais, muito trivialmente a primavera é acionada em 

todos aqueles momentos em que quero contar a história que gostaria de ler. As necessidades são 

diferentes.  

Há os do homem, do narrador e do cidadão. Há indignação 

diante dos abusos e injustiças, há a raiva da impotência, há o 

desejo de redenção, há a necessidade de se conhecer 

intimamente, de enfrentar e exorcizar seus medos e 

inseguranças, há a curiosidade em investigar o causas 

humanas, sociais, políticas e econômicas de uma história que 

nos levou aqui, agora, a travar guerras cotidianas em 

diferentes níveis.  

1. Há muitas Itália, a melhor é certamente uma excelência, mas a pior, infelizmente, não é menos. 

• resultado final não é exatamente matemático e a balança muitas vezes pende 

perigosamente para baixo: conluio da máfia, corrupção desenfreada, degradação dos 

órgãos do 

2. Estado, ambientes destruídos por resíduos tóxicos e resíduos industriais, dívidas incuráveis, 

injustiças sociais O noir concentra-se na pior parte: é é o clarão dirigido à deterioração da 

sociedade e à baixeza do homem». 

Como nasceu Roma Calibro Zero? 

«Nasceu como a evolução natural dos noirs anteriores (A estrada da violência, Onde tudo queima), e 

esse mundo do crime cheio de hiper-conexões entre trabalhadores de baixo nível, organizações 

mafiosas e o establishment financeiro e político chega à capital . Limitei-me a ligar um evento noticioso 

reconhecível a algumas das lógicas do agora infame mundo médio ».Que imagem sai de Roma?“ 

No romance, as tomadas focam em cenários horríveis e, consequentemente, a imagem de Roma pode 

ficar bastante desbotada. Líquido da visão de personagens desiludidos e emaranhados, acredito que sua 

feiúra progressiva é, em todo caso, indubitável. Como num passe de mágica, porém, uma cidade mágica 

e sedutora renasce a cada dia. 



 A eternidade parece ter sua própria razão, com Roma ».Você acha que é fácil distinguir entre culpado e 

inocente?“Nas minhas histórias quase nunca é, porque muitas vezes o culpado é movido por motivos 

nobres ou forçado a cometer um crime por circunstâncias infelizes ou pela necessidade de se defender.  

Ele é culpado do ponto de vista puramente jurídico, muito menos do ponto de vista moral e humano, e é 

por isso que não raro acontece que o leitor se encontra ao lado de personagens aparentemente 

deploráveis”. 


